
 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 14 t/m 16 maart 2022 

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 

 

 

 

 

 

  

 

 

“Er valt iets te kiezen” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door de leden GBMG 

Opgemaakt 15 december 2021 



Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen Midden-Groningen 2022-2026  
“Er valt iets te kiezen” 

 

Pagina 1 van 23 
 

INLEIDING 

 

Beste inwoner en ondernemer van Midden-Groningen, 

 

Ja, het is niet leuk om te horen, maar uit een onlangs gehouden scan blijkt, dat slechts 14% van de bevolking 

vertrouwen heeft in het bestuur van de gemeente Midden-Groningen. Het wordt tijd dat er eens écht naar de 

lokale problematiek gekeken wordt en dat dit opgepakt wordt! In gesprek gaan met onze inwoners en 

ondernemers, luisteren en de lokale problematiek in kaart brengen. De (dagelijkse) zorgen van onze inwoners 

en ondernemers benoemen en zo mogelijk verminderen of oplossen. Desgewenst in samenspraak mét onze 

inwoners en ondernemers naar oplossingen zoeken en uitwerken, waardoor draagvlak wordt gecreëerd en kans 

van slagen wordt vergroot.  

Geen gemeentelijke beleidsvoorschriften, formulieren of teksten waarbij de voorstellen en taal niet begrepen 

worden door onze inwoners. Het moet voor inwoners duidelijk zijn waarvoor en hoe de gemeente dienstbaar is 

op alle vlakken van de gemeentelijke organisatie. Waar en bij wie moet men zijn en waar is informatie te 

vinden. En heel belangrijk, dat die informatie dan ook gemakkelijk (digitaal) vindbaar en in begrijpelijke taal 

geschreven is. 

 

 

Na vier jaar gemeente Midden-Groningen kunnen we de balans opmaken. Zaken die goed gingen, zoals de 

scholenbouw, van versteviging tot nieuwbouw. Vele dorpen en wijken hebben nu schoolgebouwen waar onze 

kinderen adequaat onderwijs kunnen krijgen in een prettige leeromgeving. In sommige wijken is het gelukt 

hierbij voorzieningen te plaatsen als sportlokalen e.d.  

Dit is deels gelukt met gemeentelijke middelen en voor het merendeel met geld dat we krijgen in het kader van 

het aardbevingsbestendig maken van schoolgebouwen. Een prestatie om trots op te zijn.  

 

De start van het Stadshart van Hoogezand verdient ook positieve aandacht, al zijn we er nog lang niet, een begin 

is er. En zo zijn er meerdere projecten die door de omvang van de gemeente Midden-Groningen mogelijk zijn 

geworden. Veel zaken staan nog in de kinderschoenen. Hier nadere invulling aan geven, zal de uitdaging in de 

komende jaren zijn. 

 

  

Wij hebben als GemeenteBelangen Midden-Groningen op een kritische wijze onze steentjes bijgedragen en het 

beleid op meerdere onderdelen positief kunnen bijsturen. De komende jaren willen wij zelf aan het roer staan 

om onze ideeën uit te voeren. 

 

Een belemmering daarbij zijn de financiële mogelijkheden van de gemeente. Net als bij andere gemeenten 

speelt de decentralisatie een rol bij met name de jeugdzorg, waardoor veel tekorten ontstaan op de 

gemeentelijke begroting. Dat kunnen we niet ontkennen. 

De gemeentelijke lasten gingen fors omhoog, de spaarpotten van de gemeente zijn nagenoeg leeg. Wij zijn er 

niet in geslaagd de lasten en baten in evenwicht te brengen. De afgelopen vier jaar hebben wij op te grote voet 

geleefd. De fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen heeft meerdere voorstellen gedaan om te zorgen 

voor meer evenwicht, maar vond helaas geen gewillig oor bij andere partijen.  
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Met de zogenaamde gelden van het NPG (Nationaal Programma Groningen) kan de gemeente werken aan een 

“goede toekomst voor jong en oud”.  Het gaat om beleid waarbij “gelukkig kunnen leven, wonen en werken” 

primair zijn. Het gaat om zaken waar de gemeente tot nu toe geen geld aan uitgaf. De neiging is echter groot 

om hiermee zaken te financieren die de gemeente normaal al in zijn takenpakket heeft, maar geen geld voor 

heeft. Daar zijn de NPG-gelden echt niet voor bedoeld en toch gebeurt het.  

 

GemeenteBelangen Midden-Groningen zal erop toezien dat dit geld dan ook wordt gebruikt waarvoor het 

bedoeld is. 

 

 

Dat het anders kan, leest u in ons verkiezingsprogramma. Wij weten dat er keuzes gemaakt moeten worden. 

Keuzes die niet bij iedereen in goede aarde zullen vallen. Besturen is immers LUISTEREN, OVERWEGEN EN 

BESLUITEN en dat alles binnen de financiële ruimte die er is. 

 

De gemeente als (dienende) partner is de basis.  
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1. BURGER EN ZIJN LEEF- EN WOONOMGEVING 

1.1 Leefbaarheid 
Het streven van GemeenteBelangen Midden-Groningen is de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande 
woonwijken en dorpen waar dit momenteel in orde is te handhaven. Waar dat niet het geval is te verhogen of 
te verbeteren.  De gemeente dient zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor wonen, leren, recreëren en werken. De 
afgelopen vier jaren bleek dit geen eenvoudige opgave. Weliswaar is er eindelijk een start gemaakt met het 
stadshart van Hoogezand en is er in meerdere wijken en dorpen sprake van stads- en dorpsvernieuwing, 
waardoor de leefbaarheid toeneemt. Vele dorpen en wijken hebben of krijgen, dankzij de middelen voor het 
aardbevingsbestendig maken, veilige scholen of nieuwbouw in de vorm van een Multifunctionele 
Accommodaties.  
  
Op de woningmarkt dreigt een tweedeling. Door de liberalisering van de woningmarkt dreigen met name 
jongeren, starters, alleenstaanden, middeninkomens en gezinnen met alleenverdieners de dupe te worden. 
Zeker nu de sociale woningbouw voor een beperkte doelgroep is opengesteld. Velen dreigen hierdoor tussen 
wal en schip te geraken, omdat de woningen in de vrije huursector niet te betalen zijn. Experimenten met 
zogenaamde nieuwe woonvormen, als Tiny Houses, Buidelwoningen (ofwel meer-generatiewoningen) en 
Knarrenhoven, willen wij dan ook nadrukkelijk in beeld brengen. Maar ook verbouw van leegstaande 
(winkel)panden, boerderijen e.d.  De gemeentelijke mogelijkheden zijn weliswaar beperkt, maar door het 
stellen van voorwaarden en handhaving hiervan kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat huisjesmelkers de 
gaten in de woningmarkt “opvullen”.  
 
Het bedrijfsleven in onze gemeente is voor een (groot) deel afhankelijk van arbeidsmigranten.  Bedrijven en 
woningverhuurders moeten om tafel om in goede huisvesting te voorzien voor deze mensen. Wellicht een 
registratieplicht om uitwassen te voorkomen. Het is belangrijk dat een gemeente weet wie er vertoeft. Geen 
kamers en studio’s met een paar vierkante meters. Middels strenge bouwregels kunnen en gaan we dit regelen. 
Anderzijds willen we ook soepeler omgaan met individuele wensen van inwoners die niet met de kaders van de 
huidige bestemmingsplannen uit de voeten kunnen.  
Door het “vrije markt” denken zal er op korte termijn geen oplossing komen voor de mensen die op zoek zijn 
naar een betaalbare woonruimte. Concreet gaan we bouwen voor jongeren, starters, middeninkomens, 
alleenstaanden en gezinnen met alleenverdieners en ouderen. De aantallen per wijk, dorp zijn afhankelijk van 
de behoefte(n). Dat er meer gebouwd moet worden dan de afgelopen vier jaren is duidelijk. 
 
Meestal bepaalt de portemonnee wat er gebouwd wordt en voor wie. Slechts bij de sociale woningbouw heeft 
de gemeente, in samenspraak met de woningbouwcoöperaties, een vinger in de pap. Wij zien het graag anders. 
Geen convenanten meer, maar particulieren die een stuk grond (van de gemeente) kopen en daar een huis op 
realiseren. Wij willen dat dát de maatstaf is.  
 
Doorstroming willen we in Midden-Groningen stimuleren. Velen wonen in een te grote woning en willen graag 
kleiner wonen, maar daar is geen aanbod voor. Door specifiek te bouwen voor deze doelgroep (zoals een graag 
geziene Knarrenhof) kan er doorstroming plaatsvinden waarbij gezinnen een ruimere woning kunnen krijgen.  
Dit is ook goed voor de leefbaarheid van wijken en dorpen. De scholen en verenigingen profiteren hiervan en dit 
bevordert eveneens de leefbaarheid. Er zullen wat ons betreft afspraken gemaakt worden met 
woningbouwcoöperaties om scheef wonen te voorkomen en doorstroming te bevorderen.  
 
Wat ons betreft zetten wij meer de nadruk op inbreiding dan op uitbreiding. Met name in het historische lint 
van Hoogezand en Sappemeer, de doorgaande weg met zijlinten van Harkstede tot Siddeburen en het lint van 
Noordbroek tot Meeden, zijn mogelijkheden voor maatwerk. Onze visie is niet het slopen van karakteristieke 
panden of straten maar renoveren.  
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Bestemmingsplannen dienen op tijd geactualiseerd te worden zodat dorpsraden zich in een vroeg stadium 
kunnen uitspreken over de plannen. Veel inwoners ergeren zich aan de verloedering van panden en terreinen in 
de gemeente. Dit geeft een zeer negatief beeld van de gemeente, waarbij de veiligheid en volksgezondheid bij 
diverse panden in gevaar zijn. Verder heeft dit een negatieve invloed op de omgeving.  
Via de welstandsnota en de daarbij behorende excessenregeling, waarvoor wij al jaren pleiten, dient er door de 
gemeente gehandhaafd te worden. Vroegtijdig optreden en met de eigenaren van de panden en terreinen in 
overleg gaan, voordat het van kwaad tot erger wordt. Lukt dit niet dan “lik-op-stukbeleid”. De rol van de 
welstandcommissie dient te worden herzien, waarbij de vrijheid van eigenaar voor het “bouwen” voorop staat.    
 
GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat er op lokaal niveau meer “reuring” moet komen, variërend van 
winkelvoorzieningen tot horeca op het niveau van de kernen en dorpen.  
Ruimte en groen zijn aantoonbaar heilzaam voor bewoners en dienen als uitgangspositie te gelden bij 
woningbouw/(her)ontwikkelingen. Ook zien wij graag dat er in de wijk, in samenspraak met dorps- en 
wijkraden, speeltuinen/speelplaatsen worden aangelegd en beheerd, die vanzelfsprekend veilig, heel en schoon 
zijn.  
 
Daar waar de gemeente haar invloed kan laten gelden op de voorzieningen van het Openbaar Vervoer zal 
GemeenteBelangen Midden-Groningen zich inspannen alle delen van de gemeente goed bereikbaar te houden 
met trein of bus. Voor onze buitendorpen is dit van vitaal belang! De gemeentelijke buurtbus is een goede 
aanvulling op het openbaar vervoer en dient beschikbaar te zijn op plekken waar geen opbaar vervoer is. 

De MFC’s (multi functionele centra) in de dorpen zijn essentieel voor de leefbaarheid. De gemeente heeft een 
rol, maar zeker ook de inwoners. Diverse vormen van exploitatie, passend bij de dorpen en wijken, zijn hiervoor 
de basis. Wij vinden dat de wijken en dorpen tot op zekere hoogte budgetrecht moeten krijgen. Wie weten er 
nu beter waar het geld aan uitgegeven kan worden dan de direct betrokken bewoners?  Waar mogelijk krijgen 
de leegstaande gebouwen een nieuwe maatschappelijke invulling, die recht doet aan de woonomgeving, denk 
aan jongeren en ouderenhuisvesting e.d.   

Als voorbeeld hebben we het voormalige gemeentehuis in Muntendam. De wens onder de bevolking is dit 

gebied te ontwikkelen met een dorpshuis gecombineerd met woningen voor starters, jongeren en senioren. Het 

onderwijs kan een centrale plek krijgen op het terrein van de voormalige sporthal Ruitershorn en omgeving. Wij 

geloven in dergelijke projecten en willen samen met de inwoners en belanghebbenden hier vorm aan geven. 

Tevens wordt op deze manier gewerkt aan het vertrouwen van de inwoner in het bestuur. 

Het openbaar groen draagt in grote mate bij aan de uitstraling van de gemeente en de mate waarin het 
vertoeven als prettig wordt ervaren. GemeenteBelangen Midden-Groningen is daarom van mening dat het 
openbaar groen te allen tijde goed onderhouden dient te zijn. Dit betekent dat er een goed 'groenplan' komt, 
waardoor er geen kans is op verloedering van bermen en perken en er geen onveilige verkeerssituaties kunnen 
ontstaan door te laat of niet gesnoeid groen.     
De afgelopen vier jaar hebben we kunnen vaststellen dat het groenbeheer een ondergeschoven kindje is. Het is 
een primaire taak van de gemeente om “grijs en groen” goed te beheren. Wij willen hierin meer investeren en 
dus keuzes maken.  

Illegale bewoning, verpauperde panden, malafide kamerverhuur zijn velen een doorn in het oog. Hier dient 
krachtig tegen te worden opgetreden. Er is natuurlijk een wezenlijk verschil tussen politieke illegaliteit 
(Bungalowpark de Leine) of bedrijfspanden die niet geschikt zijn voor bewoning. Niet alleen op papier. De 
gemeente weet wel waar de knelpunten zijn, maar gaat wat ons betreft hier ook daadwerkelijk prioriteit aan 
geven. Het geld voor handhaving zal met name hiervoor ingezet worden.  

Door de klimaatverandering worden wij steeds meer geconfronteerd met wateroverlast. Ons rioolstelsel is niet 
in staat alle hemelwater af te voeren. Wij zullen samen met de waterschappen aan de slag moeten. Maar ook 
de burger zal een bijdrage kunnen leveren door bijvoorbeeld niet alles te “verharden”.  



Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen Midden-Groningen 2022-2026  
“Er valt iets te kiezen” 

 

Pagina 6 van 23 
 

Speerpunten Leefbaarheid: 

- Meer geld voor en beter onderhoud van wegen en openbaar groen. 
- Geen ruimte voor (woon)speculanten. 
- Meer inbreng van inwoners. 
- Alle dorpen en kernen bereikbaar per openbaar vervoer. 
- Experimenten met z.g. nieuwe woonvormen als tinyhouse/knarrenhof/buidelwoning. 
- Meer mogelijkheden om te bouwen en doorstroming bevorderen. 
- Rol welstandscommissie herzien. 

 

1.2 Sociale Veiligheid 

Wat ons betreft zijn er grenzen aan gedogen. Prioriteit in het handhavingsbeleid dient gegeven te worden aan 
zaken waar een ander (over)last van ondervindt en aan situaties waar de veiligheid in het geding is.   
Onze bewoners willen zich veilig en vertrouwd voelen in hun eigen woonomgeving.  
 
De politiecapaciteit is beperkt waardoor vaak alleen “brandjes” worden geblust. Burgers ondervinden dit 
dagelijks, niet alleen de stijgende (drugs)criminaliteit, maar ook andere vormen van overlast. Voor de 
verkeersveiligheid is op dit moment helaas nauwelijks aandacht. Het veel te hard rijden in dorpen en wijken is 
velen een doorn in het oog. De politiecapaciteit die resteert, naast de 24 uur dienstverlening en de inzet voor 
landelijke problematiek, dient meer gericht te zijn op wijk- en dorpsniveau. Vroeger had ieder dorp zijn eigen 
agent, die exact wist waar en wanneer hij ergens moest zijn, van burenruzie tot fietslichtcontrole.   
Daarom een “fietsende” actieve buurtagent in de straten, die weet wat er leeft.  De BOA (buitengewoon 
opsporingsambtenaar) kan meer dan zich alleen beperken tot toezicht en handhaven. Het gaat dan met name 
over zaken als (druggerelateerd) overlast.  
 
De veiligheid bij treinstations vraagt onze aandacht. Er is op meerdere stations sprake van een onveilig gevoel 
en van vandalisme, met name in de stille (avond)uren. Naast cameratoezicht kunnen wij dit bereiken door 
goede verlichting, meer en veilige fietsenstallingen en voldoende parkeerplaatsen. De gemeente dient meer 
dan intermediair te zijn als het gaat om veiligheid, handhaving en toezicht rondom de stations.  
 
Uiteraard kunnen inwoners ook een rol vervullen als het gaat over zaken als overlast en andere vormen van 
ongewenst gedrag. Echter, velen durven, heel begrijpelijk, deze rol niet te vervullen omdat ze bang zijn voor 
repressie e.d. Via dorps- of wijkraden kunnen burgers signalen afgeven. Dan moet men er op kunnen rekenen 
dat dit geen gevolgen voor hen heeft en er daadwerkelijk iets mee gebeurt. Dat is nu vaak niet het geval.  
 
Bij handhaving geven we met het beperkte budget voorrang aan situaties waarbij er sprake is van (ernstige) 
overlast, en niet op basis van willekeur zoals de situatie bij bungalowpark de Leine. Het vraagstuk van 
bungalowpark de Leine vraagt, wat ons betreft, een integrale aanpak voor het gehele gebied. Zie hiervoor 
Hoofdstuk 2.1 Werkgelegenheid en 3.2 recreatie.  
 
Het doen van aangiften zal eenvoudiger moeten, meer openstelling politiebureau, digitaal of in bijvoorbeeld 
wijkcentra. De aangiftebereidheid zal hierdoor toenemen. 
De bereikbaarheid van hulpdiensten, maar ook de beschikbaarheid van huisartsen- en spoedhulpposten zijn 
helaas niet optimaal. De afstanden zijn te groot waardoor de aanrijtijden niet worden gehaald of er is geen plek 
in een ziekenhuis. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat er voor onze wijken en dorpen een maximale 
inspanning komt om aan de aanrijtijden te voldoen.  
 
Waar nodig vinden wij dat cameratoezicht een goed middel kan zijn om zaken als overlast e.d. te bestrijden. 
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Speerpunten Sociale Veiligheid: 
 

- Burgers bepalen mede de inzet van politie, BOA etc.  
- Algehele veiligheidsgevoel en handhaving verbeteren. 
- Versterking rol dorps- en wijkraden bij signalering. 
- Handhaving primair waar sprake is van (ernstige) overlast. 
- Meer en vereenvoudigen van aangifte mogelijkheden. 
- Inzet van actieve buurtagenten, Boa’s. 

 

 

1.3 Verkeersveiligheid 
In onze gemeente is een goede doorstroming van het verkeer te allen tijde een punt van aandacht. Ingeperkt 
door het Winschoterdiep en het spoor, die dwars door Hoogezand, Sappemeer en Zuidbroek lopen, is dit niet 
eenvoudig op te lossen. Vertragingen zullen blijven en dit geldt met name in de spitsuren.  

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat de gemeente in gesprek gaat met de provincie en 
Rijkswaterstaat over de tijdstippen wanneer bruggen in de spits open mogen voor de scheepvaart, net als bij de 
spoorwegovergang A.G. Wildervanckkanaal. Wij willen dat bruggen in de spits niet opengaan, zodat de 
doorstroming van het autoverkeer geen belemmering ondervindt op deze drukke tijdstippen 

Het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid heeft wat GemeenteBelangen Midden-Groningen betreft 
prioriteit als het gaat om de veiligheid van de gebruikers en dan met name fietsers en kinderen. Waar het kan 
zal langzaam verkeer zo weinig mogelijk kruisen met snelverkeer. 

Verkeersknelpunten zoals centrum Zuidbroek en stadshart Hoogezand vragen om een integrale aanpak waar 
alleen “dure” oplossingen mogelijk zijn. Zonder landelijke, regionale en/of Europese middelen zal dit niet 
realiseerbaar zijn. Met goed onderbouwde plannen en een uitgekiende lobby is het wellicht wel mogelijk. Met 
achteroverleunen komen we er in ieder geval niet.  

Vrachtverkeer dient zoveel mogelijk uit de bebouwde kommen geweerd te worden, bestemmingsverkeer 
uiteraard uitgezonderd. 

Vanuit verkeersveiligheid is GemeenteBelangen Midden-Groningen een voorstander voor een stop- en 
verkeersverbod in de directe omgeving van scholen, wel smok en vot  (kus en wegwezen). Wij vinden dat het 
beleid van de gemeente erop gericht moet zijn op eigen terrein te parkeren. Dit geldt zowel voor onze 
(nieuwbouw) woonwijken, als voor overheidsgebouwen en bedrijfspanden.  

Te hard rijden tast het veiligheidsgevoel van veel inwoners aan. Wij willen meer inzet van mobiele radars 
waardoor de pakkans groter wordt. 

Het onderhoud aan voet- en fietspaden in onze gemeente heeft duidelijk geen prioriteit. Wij zullen keuzes 
maken, waarbij ons uitgangspunt is dat er meer geld voor wegen en fietspaden wordt vrijgemaakt. Ouderen en 
kinderen zijn immers kwetsbare verkeersdeelnemers en verdienen onze aandacht. 

Wanneer er werkzaamheden uitgevoerd worden dient de gemeente dit tijdig, volledig en veilig te 
communiceren aan de inwoners van Midden-Groningen en andere weggebruikers. Duidelijkheid dient niet met 
veel borden met veel tekst te gebeuren, zoals bij de brug van Meerwijck. Puntig, duidelijk én op tijd is hoe 
GemeenteBelangen Midden-Groningen het graag ziet. Uiteraard is het tijdig verwijderen van borden na de 
werkzaamheden net zo belangrijk voor de veiligheid en geloofwaardigheid. 
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Speerpunten Verkeersveiligheid: 

- Meer aandacht voor verkeersveiligheid. 
- Oplossing verkeersknelpunten door integrale aanpak. 
- Veiligheid fietsers en kinderen staat voorop bij alle plannen en beleid. 
- Te snel rijden aanpakken door mobiele radars. 
- Openen van bruggen reguleren om doorstroming verkeer te bevorderen 

 

 
 

1.4 Natuur en Milieu 
Wij mogen onze kinderen en kleinkinderen niet met een vervuilde aarde opschepen, niet denken “na ons de 
zondvloed”. De fossiele brandstoffen raken op en de aardgaswinning stopt in onze gemeente. De gevolgen van 
de aardgaswinning zullen nog lang na-ijlen in onze gemeenschap. Voor miljarden is hier uit de grond gehaald, 
maar nu de schade gedekt moet worden zijn de exploitanten, die alleen maar zijn gericht op maximale 
winstbejag, niet aanspreekbaar. Vervolgens lijkt het alsof we niks hebben geleerd. Nu pompen we onze 
landschappen vol met windmolens en zonneparken. De meerderheid van de Raad vindt zelfs dat we koploper 
moeten zijn als het gaat om het zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES). Wij nemen als Oost- Groningen 
maar liefst 16% voor onze rekening van de landelijke opdracht. De rest van het land lacht bij zoveel 
onnozelheid. Groningen wederom het wingewest. 

Dat de bewoners zich overvallen voelen en niet weten wat er op hen afkomt is begrijpelijk, maar van de politiek 
mag je verwachten dat zij zich niet klakkeloos hierbij neerleggen. Wij zijn geen afvoerputje. 

GemeenteBelangen Midden-Groningen wenst op geen enkele wijze meer mee te werken aan nog meer 
zonneparken en windmolens. De RES-opdracht zal, wat ons betreft, voor onze gemeente naar beneden 
bijgesteld worden. Het is raar dat bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven niet 
meetellen voor de RES-opgave, terwijl juist daar winst te halen is. Gemeentelijk vastgoed dient voorzien te 
worden met zonnepanelen. Nog meer winst is te halen door isolatie van woningen en gebouwen te stimuleren, 
zeker nu het stroomnet overvol dreigt te raken. 

Milieuvervuiling is een mondiaal probleem, maar dat wil niet zeggen dat er op plaatselijk niveau niets aan kan 
worden gedaan. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat lokale initiatieven van burgers gefaciliteerd 
en ondersteund moeten worden en dat geldt ook voor bedrijven die hierin willen investeren.   

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil geen megastallen. Dit is slecht voor de gezondheid van de mensen 
en het levert risico’s op van het uitbreken van dierziekten met alle gevolgen van dien.     

Groen en natuur dat grenst aan de eigendommen van bewoners willen wij in beheer of eigendom geven. Zodat 

het onderhoud adequaat uitgevoerd kan worden. Dit ondersteunen wij van harte.  

We willen dat de gemeentelijke begraafplaatsen netjes onderhouden worden. Inwoners betalen veel geld om 

hun dierbaren hier een laatste rustplaats te geven, dan dient de overheid er ook voor te zorgen dat deze 

belangrijke plekken goed en structureel onderhouden worden. Daarom wil Gemeente-Belangen dat er vaste 

beheerders op de begraafplaatsen komen die de zaak structureel onderhouden.  

Verder vinden we ecologisch bermbeheer belangrijk, maar we moeten hierin niet doorslaan. Er dient wel 

onderhoud gedaan te worden en het verkeer mag op geen enkele manier gehinderd worden. Inheemse en 

invasieve planten als Jacobskruiskruid, Bereklauw en Japanse Duizendknoop vragen om een specifieke aanpak 

om verwildering, overwoekering en gevaar voor mens en dier te voorkomen. 
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GemeenteBelangen Midden-Groningen pleit ervoor, dat onder het motto “meer naar het Afval Aanbreng Punt 

(AAP) minder in de berm” er een herziening van de hoge tarieven van het afvalbrengstation komt.  Bijvoorbeeld 

per gezin een aantal keren gratis afval brengen en daarna pas betalen voor het gebrachte afval. Dit kan door 

middel van een pasje, zoals bij diverse gemeenten al gebeurt.  

Onder het motto “de vervuiler betaalt” zetten wij ons in om de veroorzaker van zwerfvuil en het dumpen van 

vuilnis rond afvalcontainers, te laten betalen voor de kosten van het opruimen. 

Voor de overlast van hondenpoep is maar één iemand aansprakelijk, nl. de eigenaar. Het aanspreken van de 

eigenaar is zowel een taak van de gemeente als van de gemeenschap. Een hondenbelasting zal niet bijdragen 

aan het voorkomen van overlast. 

GemeenteBelangen Midden-Groningen is een voorstander van bescherming van het milieu. Zo vinden wij het 

dan ook een must dat al het rijdend materieel van de gemeente zo milieuvriendelijk mogelijk wordt. Dus niet 

alleen waterstof en elektrisch, maar ook minder voertuigen. 

We moeten van het (binnenlands) gas af, windmolens en uitbreiding van zonneparken willen we niet meer. Wij 

moeten inzetten op een duurzame en circulaire maatschappij. De gemeente heeft daarin een voortrekkersrol. 

Zonnepanelen op daken stimuleren, laadpalen in de gemeente, isolatie bevorderen, procedures versoepelen ….. 

etc. etc. 

 

Speerpunten Natuur en Milieu: 

- RES bijdrage nivelleren tot landelijk niveau. 
- Geen grote zonneparken en windmolens meer. 
- Particuliere (milieu) initiatieven steunen.  
- Aangrenzend groen aan particulier eigendom in beheer of eigendom geven. 
- Geen megastallen in Midden-Groningen 
- Vaste beheerders op begraafplaatsen voor beter onderhoud. 
- Meer aandacht en specifieke aanpak van Jacobskruiskruid, Bereklauw en Japanse Duizendknoop.  
- Herziening tarieven afvalbrengstation “meer naar het Afval Aanbreng Punt (AAP) minder in de berm”.   
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2. BURGER EN ONDERSTEUNING 

2.1 Werkgelegenheid 
Economisch gaat het de goede kant op. Het landelijk werkloosheidspercentage is zeer laag. Toch blijft het aantal 
werkzoekenden in onze gemeente juist groot. Dit heeft vele oorzaken, van opleidingen die niet aansluiten op de 
arbeidsmarkt tot werk dat niet als aantrekkelijk wordt beschouwd in relatie tot ons sociaal zekerheidsstelsel. 
Mensen met een uitkering krijgen “bijscholing” zodat ze een kans krijgen op de arbeidsmarkt. In sommige 
sectoren is het opdoen van arbeidsritme voldoende om aan de slag te kunnen, indien het loon niet minder is 
dan de uitkering plus toeslagen. Een gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten kan hier eventueel aan tegemoet 
komen. 
 
De druk op de woningmarkt is dermate groot dat o.a. aannemers, installatiebedrijven etc. handen en voeten 
tekort komen en toch is er een grote groep jongeren die niet aan de slag komt.  Bij aanbestedingen van de 
gemeente zal specifiek worden gekeken of een opleidingstraject hier een onderdeel van kan zijn.  
De “concurrentie” op de woningmarkt wordt steeds groter. Wellicht moeten we naar een vergunningenstelsel 
waarbij je dient aan te tonen dat je economisch gebonden bent aan deze streek.   
 
Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn waar bedrijven en instellingen zich graag willen vestigen. Echter, wij 
zien steeds meer bewegingen waaruit blijkt dat bedrijven zich vestigen in onze nabuurgemeenten. Blijkbaar 
slagen we er niet in ons te manifesteren als een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven.  
Wij zien graag dat de gemeente de rode loper uitrolt en de ondernemer daar waar mogelijk helpt om zich in 
Midden-Groningen te vestigen. Wij denken dan aan grondverwerving, soepelere procedures, nazien leges, 
minder regels, etc.   
 
De gemeente geeft opdrachten en koopt zoveel mogelijk in bij de lokale ondernemer. Van het gebakje tot wc-

papier tot aanbestedingen. Zo wil GemeenteBelangen Midden-Groningen dat de gemeente de lokale 

ondernemer ondersteunt. 

 
Van oudsher zijn Hoogezand en Sappemeer plaatsen met een sterke industriële bedrijvigheid met een aantal 
grote bedrijven in o.a. de procesindustrie en de scheepsbouw. Daaromheen allerlei toeleverende en 
ondersteunende bedrijven, die voor veel werkgelegenheid zorgen.  De detailhandel is een grote werkgever en 
draagt bij aan het voorzieningenniveau en daarmee het woon- en leefklimaat. Dat willen we koesteren en zo 
mogelijk uitbreiden.  
 
Het Zuidlaardermeer en omliggend natuurgebied het Schildmeer, het Roegwold, natuurpark de 
Venen/Heemtuin en de diverse andere parken en natuurgebieden zijn prachtige toeristische trekpleisters en 
zorgen voor omvangrijke economische impulsen.   
 
Industriële ondernemingen concentreren zich onder andere langs de A7 (Rengerspark en de Gouden Driehoek). 
Transport, logistiek, dienstverlening, ICT, alternatieve energie en Health Care zijn groeimarkten. Graag geven wij 
hier de eerste prioriteit aan door ons hierop te concentreren. De uitbreiding van de echte maakindustrie zullen 
we hoofdzakelijk vinden in de uitbreiding van de bestaande bedrijven. Met het aantrekken van 
toeleveringsbedrijven voor deze industrie kunnen we dat stimuleren. GemeenteBelangen Midden-Groningen 
maakt zich sterk voor de clustering van bedrijven. Het huidige College heeft dit (nog) niet opgepakt.  
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In onze gemeente hebben we o.a. in de groene sector zeer innovatieve bedrijven die we graag blijven 
koesteren.  De gemeente ligt aan een aantal belangrijke verkeersverbindingen, zoals de A7 richting Duitsland, 
de N33 Eemshaven-Assen, de spoorlijn Groningen Bad-Nieuweschans/Duitsland en Veendam, het 
Winschoterdiep. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat de mogelijkheden hiervan veel meer 
benadrukt kunnen worden: onze gemeente is hierdoor één van de best te bereiken gemeenten van het 
Noorden.  
 
Er is een groeiende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze gemeente heeft de ruimte 
en de rust waar deze bedrijven zich uitermate goed kunnen vestigen.  
 
Speerpunten Werkgelegenheid: 

- Door werkervaringsprojecten en scholing, werkzoekenden begeleiden naar werk. 
- Actieve gemeentelijke acquisitie om bedrijven binnen de gemeente te halen. 
- Behoud van werkgelegenheid door samen met werkgevers de vraag te stellen “Wat kunnen wij voor 

elkaar betekenen?” en hier samen antwoorden op te vinden. 
- De recreatieve sector te stimuleren door beperkende regelgeving aan te passen. 
- Imago van Midden-Groningen verbeteren, de gemeente denkt met je mee, samen ben je meer dan 

twee. 
- De rode loper uitrollen zodat Midden-Groningen een aantrekkelijke gemeente is waar bedrijven en 

instellingen zich willen vestigen. 
- Inkoop van de gemeente zo veel mogelijk bij de lokale ondernemer. 

 
2.2 Sociaal   
De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Niet alleen de zogenaamde onderkant van de samenleving 
ondervindt hiervan de gevolgen, maar ook de middenklasse. Steeds meer zijn gezinnen afhankelijk van twee 
inkomens om het hoofd boven water te houden. Voor alleenstaanden is het eveneens geen vetpot. Tevens zijn 
hun mogelijkheden op de woningmarkt beperkt. Het doorgeschoten vrije marktdenken van onze samenleving 
heeft met name gevolgen voor de economisch zwakkeren in onze samenleving.   

Op dit moment zijn er meer vacatures dan werkzoekenden, echter het opleidingsniveau is vaak niet afgestemd 

op de vraag. Zodoende is het raadzaam te investeren in opleidingen die mensen perspectief bieden. Om de 

armoedeval (je gaat er erop achteruit i.p.v. vooruit, als je aan het werk gaat) te voorkomen zal het aantrekkelijk 

moeten worden om bijverdiensten, trapsgewijs, vrij te laten. Deze armoedeval wordt mede veroorzaakt door 

het minimabeleid van de gemeente. Dit beleid mag natuurlijk geen drempel zijn naar betaald werk zoals we nu 

vaak zien. Zo verkrijgen mensen geen zicht op ontwikkeling en verbetering. Naast inkomen zorgt arbeid voor 

betrokkenheid, sociaal contact, structuur, persoonlijke ontwikkeling en vaak ook gezondheid en fitheid. Voor 

velen levert het een bijdrage aan geluk en een langer leven. 

Wij vinden de inzet van vrijwilligers op alle terreinen van sport tot cultuur, van zorg tot welzijn, zeer belangrijk. 
Zonder vrijwilligers ligt de samenleving stil. Het zijn momenteel vaak familieleden en buurtbewoners die als 
vrijwillige mantelzorgers de (eerste) hulpvraag doen. 

 Zij verdienen hiervoor onze waardering, maar vooral onze ondersteuning. En wij mogen dit niet afdoen met 
een bosje bloemen of een waardebon van een paar euro. De fiscale mogelijkheden voor een 
vrijwilligersvergoeding willen we breed stimuleren en in voorkomende gevallen faciliteren.  

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat mensen, hoe dan ook, toegang blijven houden tot belangrijke 
voorzieningen die leiden tot sociale contacten zoals cursussen, bibliotheek en sportclubs. Zo zorgen we ervoor, 
dat alle mensen mee kunnen blijven doen. Er zijn hier voldoende mogelijkheden voor, zoals subsidies. Jammer 
genoeg wordt hier te weinig gebruik van gemaakt. Dit dienen we meer te stimuleren.  
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Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een (tegen)prestatie leveren door als vrijwilliger 

werkervaring op te doen. Voor mensen met een beperking kan het uitvoeren van werkzaamheden in het groen 

onderhoud, catering, openbare werken etc. een zinvolle en adequate invulling van hun leven zijn. Van iedereen 

die kan werken mag je dat verwachten. Als er geen regulier werk (mogelijk) is, dan via andere vormen van 

arbeidsparticipatie.  

Bedrijven willen graag aan de slag met stagiaires maar hebben onvoldoende capaciteit deze te begeleiden. De 
gemeente kan hierin een rol vervullen, het mes snijdt dan immers aan twee kanten. 

Waar het kan algemene voorzieningen en maatwerk, zoals Persoons Gebonden Budgetten (PGB), inzetten 
indien noodzakelijk. Er is een vrije markt ontstaan die creatief inspeelt op de mogelijkheden die PGB e.d. 
bieden. De menselijke maat moet bepalend zijn, waarbij de behoefte aan zorg van de cliënt voorop staat en niet 
het belang van de zorgverlener. Wij zien hierin graag meer inzet en maatwerk.    

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat mensen in hun eigen leef- en woonomgeving zoveel mogelijk 
zorg kunnen krijgen. Een zorg- of herstelhostel in onze regio, voor een korte zorgperiode, kan hieraan bijdragen.  

 

 Speerpunten Sociaal: 

- Werken moet lonen, minimabeleid herijken. 
- Vrijwilligerswerk stimuleren én waarderen. 
- Maatwerk bij inzet van PGB.  
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3. BURGER IN BEWEGING 

3.1 Sport  
Bewegen is in alle vormen belangrijk voor een gezond leven en voorkomt isolatie en bewegingsarmoede, of je 
nu individueel aan de slag gaat als wandelaar, hardloper, fietser of een georganiseerde sport beoefent. Gewoon 
zoveel mogelijk dagelijks bewegen. Elke wijk en dorp heeft wel een plek of route waar je individueel uit de 
voeten kunt en er zijn voldoende recreatieve gebieden waar je naast bewegen ook nog eens kunt genieten van 
wat er bloeit en groeit.  

Gelukkig hebben wij in onze gemeente een breed sportaanbod, met een goed georganiseerd verenigingsleven. 
Het zorgt hierdoor mede ervoor, dat het goed leven en wonen is in de gemeente Midden-Groningen. 

Toch zijn er groepen die (nog) niet of onvoldoende in beweging zijn. Daar wil het gemeentelijk 
stimuleringsbeleid zich op richten. Omdat sportverenigingen in dorpsraden vaak wel weten waar de knelpunten 
zitten kan in overleg, maar ook in samenwerking, een gericht aanbod worden gedaan.  

Gymnastiek of bewegingsonderwijs behoort door vakdocenten te worden gegeven. De basis moet goed zijn. De 
gemeentelijke rol hierin kan zijn om middelen beschikbaar te stellen die via diverse stimulerende (landelijke) 
subsidieregelingen aangevraagd kunnen worden. 

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat sport betaalbaar is voor iedereen. Iedereen moet immers 
kunnen participeren in onze samenleving. Dit kan door de huren van accommodaties laag te houden, waardoor 
de contributies betaalbaar blijven. Eventueel kan een beroep worden gedaan op gemeentelijke fondsen.   

Op dit moment worden er nog verschillende tarieven gehanteerd voor het gebruik van gemeentelijke 
sportaccommodaties en dorps- en buurthuizen. Dit moet geharmoniseerd worden. Nu is er sprake van 
(rechts)ongelijkheid waarbij de ene gebruiker wel ondersteuning krijgt en de andere niet. Er zal natuurlijk wel 
ruimte moeten zijn voor maatwerk, waarbij eigen inzet en initiatieven juist beloond gaan worden.  

De openluchtbaden van Meeden en Slochteren worden sinds enkele jaren door vrijwilligers gerund, met een 
kleine ondersteuning vanuit de gemeente. Dit beleid willen we continueren.  

Op het gebied van watersport heeft Midden-Groningen veel te bieden. Overdekt zwemmen kan in Muntendam 
en Hoogezand. Er zijn openluchtbaden in Meeden en Slochteren en met het Zuidlaardermeer en Schildmeer 
hebben we prachtige plekken voor watersport in grotere vorm. Botjeszand en andere natuurplassen zijn hierop 
een prima aanvulling.  

Accommodaties blijven zoveel mogelijk in het beheer van de gemeente, zodat deze structureel onderhouden 
worden. Ook willen we inzetten op het verduurzamen van de gebouwen en accommodaties om deze bestendig 
te maken voor de toekomst. Uiteraard gaat dit in overleg met de clubs en verenigingen. 

 
Speerpunten Sport: 

- Sporten voor iedereen betaalbaar, gemeentelijke fondsen meer onder de aandacht brengen. 
- In openbare ruimten beweging faciliteren. 
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3.2 Recreatie 
GemeenteBelangen Midden-Groningen staat positief tegenover recreatieve ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld 
bij de Heemtuin in Muntendam gebeurt. Maar ook tegenover een integrale aanpak van de voorzieningen langs 
het Zuidlaardermeer en Schildmeer. Er zijn legio mogelijkheden op het gebied van dag- en vaarrecreatie, fiets- 
en wandelroutes etc. Dergelijke voorzieningen kunnen ook een extra bron van inkomsten zijn voor de lokale 
middenstand.  

Het Winschoterdiep wordt frequent bevaren door Duitse pleziervaarders op weg naar Friesland. Wij willen als 
gemeente hiervan profiteren en proberen met acties deze schippers ook kennis te laten maken met onze 
gemeente. Denk hierbij aan het Zuidlaardermeer en het Schildmeer, maar ook aan de passantenhaven in 
Zuidbroek. Actieve voorlichting niet alleen langs de routes, maar ook adverteren in specifieke media voor deze 
doelgroep.  

Toerisme is een bron van inkomsten, zie de diverse campings en jachthavens in de gemeente. 
GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat wij de gasten van de campings en de jachthavens beter 
moeten informeren over de mogelijkheden in de gemeente en ze niet alleen naar Groningen of Bourtange 
moeten sturen. De juiste bebording kan hier een bijdrage aan leveren. Toeristenbelasting moet afgestemd 
worden op de kosten die hier tegenover staan.  

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil een groene verbinding tussen het zuiden van Hoogezand, de 
Heemtuin en Borgerspark.  Een oud plan nieuw leven inblazen. Daarnaast geeft dit een stimulans voor het 
woon- en vestigingsbeleid van de gemeente.   

 

Speerpunten Recreatie: 

- Recreatieve voorzieningen belangrijk voor inwoner en bezoeker. 
- Midden-Groningen onder de aandacht brengen van bezoeker en passant. 

 

 

3.3 Cultuur 
Cultuur wordt wel het cement van de samenleving genoemd.  Het gebruikmaken van de bibliotheek, de 
muziekschool, het kunstencentrum en het theater moet voor iedereen mogelijk zijn. In onze gemeente zijn 
diverse grotere en kleine musea en culturele instellingen, die onze aandacht verdienen. Vaak draaien die zonder 
subsidies en zijn ze afhankelijk van vrijwilligers. Denk aan: Nationaal Busmuseum, het Noord-Nederlands Tram- 
en treinmuseum, het Brandweermuseum en de Historische Scheepswerf en tal van kleinschalige voorzieningen.  

Een Huis voor Cultuur en Bestuur betekent niet centralisatie van cultuur met bijgaande kosten. Cultuur willen 
we aansluiten bij de lokale behoeften met zo veel mogelijk pluriformiteit.  

GemeenteBelangen Midden-Groningen pleit voor een afgewogen subsidiebeleid en vindt dat het geld daar 
terecht moet komen waar dat wenselijk is. Hiervoor moeten de middelen die nu in de begroting staan wellicht 
opnieuw verdeeld worden.  
 

Speerpunten Cultuur: 

- Harmonisering voorwaarden en tarieven sport en cultuur. 
- Geen centralisatie cultuur. 
- Samen met ondernemers recreatieve ontwikkeling. 
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4. BURGER EN VOORZIENINGEN 

4.1 Onderwijs 

Onderwijs is de basis van ieders toekomst. Goed onderwijs is de hoogste prioriteit in de persoonlijke 

ontwikkeling van kind op weg naar volwassenheid. De gemeenten zijn op afstand gezet en dienen te zorgen dat 

er voldoende aanbod is van onderwijs en huisvesting.  

De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het jeugdbeleid tot 23 jaar. Dit betekent ook dat de gemeente 
verantwoordelijk is en blijft voor het onderwijs binnen haar grenzen. Door de privatisering / verzelfstandiging 
wordt de dagelijkse praktijk van het openbaar onderwijs uitgevoerd door hiervoor opgerichte stichtingen. 
Ondanks deze privatisering is en blijft de gemeenteraad eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. 
 
GemeenteBelangen Midden-Groningen is voor kindcentra, zeker als deze multifunctioneel kan worden ingezet, 
van kind tot zorg. Ook kunnen de kindcentra de uitvalbasis zijn voor de sociale teams en kunnen ze, daar waar 
de ruimten het toelaten, als buurtcentra fungeren.  

Kinderen op een vertrouwde plek, vanaf de kleuterleeftijd, met onderwijs in aanraking laten komen is een pré. 
Wij opteren voor centrale brede scholen waar dit mogelijk is, waarin voldoende ruimte is voor eigen identiteit 
en geloofsovertuiging zonder dat er sprake is van meerdere scholen onder 1 dak, zoals de Dorpsschool in 
Meeden waar “geestelijke stromingen” ruimte biedt voor een ieder.  

Kwaliteit van het onderwijs dient voorop te staan, wat blijkt uit beoordelingen door de Inspectie Onderwijs. 
GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat een basisschool in de (buiten)dorpen zo veel mogelijk in stand 
moeten worden gehouden. Zonder een basisschool komt de leefbaarheid van een dorp in gevaar. 

Wij kunnen ook vaststellen dat niet alle kinderen van huis uit de (basis)voorzieningen meekrijgen om volop hun 
schoolloopbaan te kunnen volgen. Soms is er geen (of onvoldoende) geld voor eten, drinken en kleding of voor 
noodzakelijke schoolspullen zoals een laptop e.d.  Wij zijn er een voorstander van om deze zaken rechtstreeks 
aan scholen beschikbaar te stellen. Zij kunnen het beste de noodzaak beoordelen.  

 

Speerpunten Onderwijs: 

- Ieder kind moet mee kunnen doen. 
- Goed onderwijs met adequate voorzieningen. 
- Kindcentra, met eigen identiteit maar wel samen.  
- Specifieke ondersteuning voor kinderen waar de primaire basiszorg ontbreekt.    

 

 

4.2 Ouderen 
Vaak wordt ouderenbeleid geassocieerd met zorg, in de veronderstelling dat het natuurlijke verouderingsproces 
iedereen tot kwetsbare oudere maakt. In tegendeel, onze samenleving is juist gebaat bij de “nieuwe oudere” 
die doorgaans op tal van terreinen belangrijke functies vervult.  

De eenzaamheid dan? Ja, maar dat is niet gebonden aan een leeftijd en is mede het gevolg van de 
individualisering van de samenleving. Naar mate je ouder wordt, komen er beperkingen die doorgaans met de 
juiste voorzieningen verminderd kunnen worden. Daar moet het gemeentelijke beleid zich (mede) op richten. 
Met name hebben we het dan over zaken als toegankelijkheid en veiligheid.     

Door het voorzieningenniveau in dorpen en wijken op een goed niveau te houden voor jong én oud kan 
iedereen deelnemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten. Beperkingen van mensen, jong en oud, kunnen 



Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen Midden-Groningen 2022-2026  
“Er valt iets te kiezen” 

 

Pagina 16 van 23 
 

dermate groot zijn dat hiervoor specifieke voorzieningen getroffen dienen te worden. Voor hen die het nodig 
hebben moeten onze zorgvoorzieningen uiteraard optimaal zijn.  

Het overheidsbeleid is erop gericht mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in adequate 
woonvoorzieningen. Ouderen willen hun (te grote) woning wel kwijt, maar willen wel graag in hun dorp blijven 
wonen in specifieke huisvesting. Denk aan Knarrenhoven of andere vormen van (centrale) huisvesting, 
eventueel met een zorgcomponent. Ook zogenaamde Buidelwoningen willen wij in Midden-Groningen mogelijk 
maken. 

We willen de procedures van vergunningverlening voor aanpassingen aan een huis vereenvoudigen, 
verduidelijken en bespoedigen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en oud kunnen worden in hun 
eigen vertrouwde omgeving. 

Een groot aantal inwoners verdwaalt in onze (digitale) wereld van regels en richtlijnen. Per wijk en dorp willen 
we (vrijwillige) ondersteuners die mensen helpen met aanvragen e.d. Zij hebben ook een signaalfunctie.  

De toegankelijkheid van (overheids)gebouwen en voorzieningen moeten vanzelfsprekend zijn voor 
mindervalide mensen.  

 

 Speerpunten Ouderen: 

- Zo lang mogelijk in eigen dorp of wijk als ze dat willen. 
- Meewerken aan andere gewenste specifieke huisvesting.  
- (Overheids)Gebouwen vanzelfsprekend toegankelijk maken voor minder validen. 

 
 
4.3 Jongeren 
Jeugdcultuur is het geheel van culturele uitingen en belevingen dat specifiek leeft bij de jeugd. Denk aan eigen 
normen en waarden. Jeugd zoekt naar de grenzen waarbinnen ze kunnen opereren. Ze hebben hun eigen taal, 
kleding, lichaamsversiering en muziek. Ze ontmoeten elkaar graag in hun eigen kring. Zo ontwikkelen ze een 
eigen sociale identiteit.  

Wij willen de jeugd een goed platform bieden, rekening houdend met hun eigen “dingen” en talenten. De beste 
scholing, goede arbeidskansen en opgroeien in een mooie omgeving. Wij moeten onze jeugd de kans geven zich 
te ontplooien tot mensen, die begrijpen dat niet alles vanzelfsprekend is.  

Daarbij dient ‘respect’ de uitgangsnorm te zijn.   

Voor de leefbaarheid en voorzieningenniveau is het essentieel dat jongeren in onze dorpen en wijken kunnen 

wonen. Door het huidige liberale woningbeleid (de vrije markt regelt het wel) zijn zij de dupe en kunnen ze 

nauwelijks woonruimte krijgen, laat staan een eigen woning. Een woonvergunningen beleid kan hier een 

mogelijkheid zijn. 

   

Speerpunt Jongeren: 

- Huisvesting in diverse (specifieke) vormen. 
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4.4 Kleurrijke samenleving 
Iedereen moet zich verbonden voelen met onze gemeente. Enerzijds is er begrip en respect voor de diverse 
culturele normen en waarden, anderzijds vragen we om aanpassing aan de samenleving zoals wij die kennen in 
onze dorpen en wijken. Dat vraagt om begrip over en weer. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil graag 
een bruggenbouwer zijn om van onze samenleving een (h)echte samenleving te maken. Wij staan immers 
midden in de samenleving en weten wat er leeft. 

In de wereld vinden er nog steeds gewapende conflicten plaats en, hoe naar dat ook is, zullen er hierdoor altijd 
mensen op de vlucht zijn. Onze gemeente is verplicht statushouders te huisvesten. Ook hier moeten wij onze 
burgers op voorbereiden. Niet op het laatste moment, zodat zij zich overvallen voelen, maar in een vroeg 
stadium. Goed overleg helpt bij een goede integratie van onze nieuwe bewoners.  Probleem is wel dat er al 
jaren onvoldoende woningen zijn om onze kinderen te huisvesten. Een voorkeursbehandeling van asielzoekers 
zal daarom niet bijdragen aan draagvlak. Dit ontslaat ons niet van de verplichting om ook deze mensen waar 
mogelijk onderdak te geven. 
 
 
Speerpunten Kleurrijke samenleving: 

- Vlotte integratie van statushouders door bijvoorbeeld buddy’s, vrijwilligerswerk. 
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5. BURGER EN DIENSTVERLENING 

Voor iedereen was er een plek binnen de gemeente na de herindeling, geen gedwongen ontslagen was terecht 
het credo. Gevolg is wel dat we te veel formatie hebben, waardoor het evenwicht is verstoord. Op aandringen 
van GemeenteBelangen Midden-Groningen heeft de gemeente Bureau Berenschot verzocht een onderzoek te 
doen naar de formatie van de gemeente Midden-Groningen en die van vergelijkbare gemeenten. 

Uitkomst: Op een loonsom van 32 miljoen gaven we 9 miljoen meer uit dan vergelijkbare gemeenten.   
Hiervan zou 4 miljoen verklaarbaar zijn door de herindeling. Tot op heden is hier nauwelijks op bespaard, terwijl 
er wel aantoonbare ruimte is dit te doen. Bij de buitendienst, verantwoordelijk voor wegen en groen, komen we 
handen en voeten tekort, waardoor we hier veel klachten over krijgen. Kortom, het wordt tijd dat we gaan 
bezien wat we nodig hebben aan personeel om onze (primaire) taken in de toekomst te kunnen uitvoeren. Wij 
moeten het nut en de noodzaak van allerlei additionele (aanvullende) functies, zoals allerlei coachprojecten, 
daarbij tegen het licht houden. 
 
Wij hebben al meerdere keren onze zorgen uitgesproken over het zogenaamde uitgebreide pakket aan 
tractiemiddelen (voertuigen, auto’s) van de gemeente. Als de afschrijvingstermijnen zijn verstreken gaat men 
over tot vervanging, zonder de noodzaak hiervan aan te tonen. Ook de omvang van het wagenpark kan wel 
minder als je ziet wat er dagelijks door onze dorpen en wijken rijdt.  
 
GemeenteBelangen Midden-Groningen pleit voor het beperken van beleidsnota’s en onderzoeken door derden. 
Inmiddels hebben we een woud aan beleidsnotities vol met uitgangspunten en nog nader in te vullen 
uitvoeringparagrafen met speerpunten etc. We weten vaak niet eens wat we hebben vastgelegd. Veel 
belangrijker is dat als we een notitie maken en vaststellen, dat we weten dat het uitvoerbaar is en dat we ook 
weten wat het oplevert: “Wat willen we bereiken en hoe?”. Denk aan het veiligheidsbeleid waar we alleen op 
papier zaken hebben staan en waar de burger niet of nauwelijks iets van ziet in zijn leefomgeving.  
 
Het ambtelijk apparaat is nu nog niet op alle onderdelen een klantgerichte organisatie.  Helaas bereiken ons nog 
teveel signalen dat burgers het gevoel hebben dat ze van het bekende kastje naar de muur worden gezonden. 
Ambtenaren moeten veel meer het veld in, burgers opzoeken i.p.v. achter een bureau op basis van papieren 
een voorstel redigeren.   

Geen moeilijke taal, tijdig en correct reageren op aanvragen, verzoeken, bezwaarschriften enzovoort. Waar 
mogelijk dienen formulieren online beschikbaar te zijn. Voor hen die hier niet toe in staat zijn, zal er de 
mogelijkheid blijven dat deze formulieren ook bij een loket binnen de gemeente verkrijgbaar zijn. Bijvoorbeeld 
bij bibliotheken, steunpunten en dorpshuizen. Desnoods gaan ambtenaren op huisbezoek bij burgers die er niet 
uitkomen en digitaal niet uit de voeten kunnen. Velen ervaren de huidige cultuur als niet denken vanuit de 
burgers, maar vanuit een management.  
 
 
Speerpunten Dienstverlening: 
 

- Minder ambtelijke overhead. 
- Minder beleidsnota’s en toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. 
- Geen ‘vierde macht’ 
- Meer initiatief bij burgers, zelfredzaamheid is immers groot. 
- Minder inhuur “advies- en onderzoekbureaus” 
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6. BURGER EN BESTUUR 

6.1 Lokale overheid 
Het vertrouwen van de burgers in de overheid is er zeker niet groter op geworden. Denk aan de toeslagen 
affaire en ambtenaren en ministers die een kort geheugen hebben of geen actieve herinnering.  Of het 
dwarsbomen van actieve Tweede Kamerleden die ingaan tegen de machtspolitiek van hun partij. Maar denk 
ook aan provinciale bestuurders die verzet tegen windmolens afdoen als 60+ geratel. Dichter bij huis het 
aanvragen van een (bouw) vergunning binnen de gestelde kaders en waarbij het geheel toch net nog even 
anders moet (welstand). Correspondentie met de gemeente waar geen opvolging op komt. Een plan dat volgens 
afspraak met de burgers opgezet zou worden, reeds uitgewerkt gepresenteerd wordt en waar de burger dan ja 
tegen moet zeggen. De burger ziet en ervaart dit (vaak) als (machts)politiek, met nauwelijks oog voor hun 
belangen.  
 
Hoe zit dit in onze gemeente Midden-Groningen? Hebben onze burgers wel voldoende vertrouwen in het lokale 
bestuur? Nee, uit een recente scan blijkt dit niet het geval. Slechts 14% terwijl het bestuur zelf denkt 75%. Het 
bestuur heeft geen idee. Nee, geen vertrouwen in een  gemeentebestuur dat de lokale lasten de afgelopen 
jaren meer dan drastisch heeft verhoogd (kijk eens op uw gemeentelijk aanslagbiljet van 2017 en vergelijk die met 2021) en dat 
onze reserves heeft gebruikt om de tekorten op de begrotingen te dekken. 
 
Van het ambitieuze coalitieakkoord op basis van het Kompas is nagenoeg niets terechtgekomen. Niet de burger 
en zijn leefomgeving stond centraal, maar projecten als een nieuw gemeentehuis, centralisatie van 
dienstverlening en ga zo maar door. Veel inwoners spraken zich in raadsvergaderingen uit over de kloof die ze 
voelden tussen hen, als betrokken burgers, en de lokale overheid.  
  
De machteloosheid die de burgers hebben ervaren, hebben wij ook als oppositiepartij ervaren. Alles wordt 
nagenoeg in de “kleine kamertjes’ van de coalitiepartijen afgestemd en de commissie- vergaderingen en 
raadsvergaderingen zijn voor de bühne. Zogenaamd kritisch maar altijd meestemmend met dat wat  het College 
van Burgemeester en Wethouders voorstelt. Het kan natuurlijk ook anders. Een fractie die een wethouder heeft 
maar geen enkele garantie afgeeft dat zijn of haar voorstel wordt gesteund. Écht dualisme, kom met een goed 
verhaal en de raad kijkt wat zij hiervan vinden. Geen machtsblok van coalitiepartijen met geen of nauwelijks 
ruimte voor de oppositie, maar juist goed luisteren naar hun voorstellen en meenemen in de overwegingen en 
besluiten. In plaats van een coalitie akkoord een breed gedragen raadsovereenkomst.  
 
Van wethouders van buiten de gemeente zijn we geen voorstander. De afgelopen periode waren 3 van de 4 
wethouders niet woonachtig in onze gemeente. Wat ons betreft hoeft een wethouder geen lid te zijn van je 
partij maar kan hij/zij prima functioneren binnen een College van Burgemeester en Wethouders namens je 
partij. Wij zijn ervan overtuigd dat er voldoende kwalitatief goede kandidaten zijn in onze gemeente die de rol 
van wethouder op zich kunnen nemen, eventueel niet partijgebonden. 
 
Veel burgers hebben geen vertrouwen (meer) in de politiek, dat merken we dagelijks. Dat vertrouwen willen we 
terugwinnen maar het spreekwoord zegt het al: “Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. Toch denken 
wij het vertrouwen te kunnen vergroten met het herstellen van de basishouding. Niet “wij denken wat goed 
voor u is”, maar “samen werken we aan wat goed voor de gemeente Midden-Groningen is”. Een dienstbare 
gemeente waar u belasting aan betaald om het werk voor u te doen. 
 
Wij zijn voorstander van wijkwethouders, maar niet op de wijze zoals dit nu is ingevuld. Niet of nauwelijks 
bereikbaar en zeker niet zichtbaar. Het gaat er niet om een klachtenloket te zijn maar om zichtbaar te zijn bij 
bijvoorbeeld (sport) wedstrijden, culturele evenementen en andere activiteiten. Besturen, organisaties en 
bewoners zullen dit zien als echte betrokkenheid en waardering voor hun werk en bovendien laagdrempelig.  
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Wat vooral niet vergeten mag worden is dat wat voor de gemeente en het gemeentelijk apparaat “kleine” zaken 
lijken, vaak grote zaken zijn voor burgers. Kortom, de grote afstand door de herindeling tussen burger en lokale 
bestuurders moet worden geslecht. Als voorbeeld: Eén van de grootste evenementen van onze gemeente, “de 
ruigste run van de Veenkoloniën”, was niet eens een blik waardig voor het college van B&W.  
 
Communicatie lijkt zo eenvoudig. De realiteit is weerbarstiger. Natuurlijk moest de nieuwe ambtelijke 
organisatie zich “zetten”, maar er zijn te veel klachten over de dienstverlening of beter gezegd de niet-
dienstverlening en dan gaat het vaak om toezeggingen die niet worden nagekomen. 
GemeenteBelangen Midden-Groningen wil echt werk maken van een betere communicatie en dienstverlening, 
een helder bestuurscultuur.   
 
Het komt te vaak voor dat telefoontjes vanuit het klantcontactcentrum (KCC) niet doorverbonden kunnen 
worden naar de juiste mensen. We willen dat een telefoontje van een inwoner of een ondernemer in Midden-
Groningen of iemand van buitenaf beantwoord wordt. En ook een mailtje mag niet verdwijnen in een postvak, 
maar hier moet opvolging op komen. De basishouding in dienstverlening dient terug te komen. 
 
De digitale dienstverlening willen we optimaal hebben. Mensen moeten zaken goed vanuit huis kunnen regelen. 
Informatie en formulieren dienen gemakkelijk gevonden te worden op de website van de gemeente. 
Gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk geschreven.  
 
Speerpunten Lokale Overheid: 
 

- Duaal stelsel echt invoeren. College doet voorstellen, Raad beslist. 

- Coalitieakkoord is richtinggevend en biedt ruimte voor andere oplossingen. 
- Wethouders hoeven niet partijgebonden. 
- Geen star beleid maar meebewegen met veranderende maatschappij. 
-   Inspraak, initiatieven van inwoners en ondernemers 
- Telefoontjes en mailtjes beantwoorden en toezeggingen nakomen 
- Niet “wij denken wat goed voor u is”, maar “samen werken we aan wat goed voor de gemeente  

Midden-Groningen is” 
 
 
6.2 Belastingen en Heffingen 
GemeenteBelangen Midden-Groningen constateert dat er de afgelopen vier jaar veel meer geld is uitgegeven 
dan dat er binnenkomt. Forse verhogingen van gemeentelijke tarieven hebben dit niet kunnen voorkomen. 
Onze “spaarpotten” zijn nagenoeg leeg. Oftewel, we leven op te grote voet.  

De komende jaren moeten we zorgen voor een gezond huishoudboekje. Dit betekent heel simpel dat er niet 
meer geld uitgegeven kan worden dan er binnenkomt. De inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht zijn. 
Heffingen zijn kostendekkend, zonder het aanleggen van te ruime reserves. Belastingen mogen trendmatig 
(inflatiecijfer) verhoogd worden.  

Het meerjarenperspectief van de toekomstige gemeente Midden-Groningen is slecht te noemen. 
GemeenteBelangen Midden-Groningen pleit om kerntaken uit te voeren met of in samenwerking met andere 
gemeenten. Dit moet een besparing kunnen opleveren.  

 
Speerpunten Belastingen en Heffingen: 

- Gemeentelijke belastingen alleen trendmatig op basis van inflatie verhogen. 

- Gemeentelijke heffingen alleen voor dekking van de daadwerkelijke kosten. 
- Begroting in evenwicht.  
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7. BURGER EN SPECIFIEKE REGELINGEN 

 
7.1 NPG, Nationaal Programma Groningen 
Naast het versterkingsprogramma, het aardbevingsbestendig maken van woningen, bedrijven, 
scholen enz., wilde het Rijk een impuls geven aan ons gebied. Dit geldt hoofdzakelijk voor de 
aardbevingsgemeenten. Het NPG wil de regio een structureel beter perspectief geven met behoud van eigen 
identiteit, een toekomstbestendig en leefbaar gebied, waar onze inwoners graag wonen, werken en recreëren. 
Daarnaast moet het programma bijdragen aan een aantal belangrijke transities waar Nederland voor staat. 
Denk aan Economie, verpaupering woningen en wijken, vergrijzing en energie transitie. 
Gemeentebelangen Midden-Groningen vindt dat dit geld niet bestemd is voor het dichten van de tekorten op 
de gemeentelijke begroting. Het moet een meerwaarde hebben voor alle inwoners van MG en voor projecten 
die een structureel bijdrage leveren aan woon- werk en leefomgeving 
5% van de beschikbare middelen kunnen worden besteed aan bewonersinitiatieven die bijdragen aan de plus 
op de samenleving, op initiatief van Gemeentebelangen Midden-Groningen en D’66. 
 
Als het om de gevolgen van aardbevingen gaat vinden wij dat de huidige wijze van aanpak volstrekt niet 
voldoet. De burger hoort centraal te staan, nu gaat veel geld naar inspectie, experts en rapportages. Maar ook 
procedures die veel te lang duren, veel geld kosten en waar de emoties hoog oplopen en mensen mentale en 
psychische klachten krijgen. Het recept is eenvoudig. Geef iedereen die schade heeft krijgt een bedrag € 1000 
voor de inhuur van een erkende schadetaxateur. De berekende schade plus 10% wordt in een (bouw)depot 
gedaan en betrokken zoekt een aannemer en kan aan de slag.  
 
 

Speerpunten Specifieke Regelingen: 

- NPG gelden besteden waar ze voor bedoeld zijn. 

- Gelden moeten bijdragen aan een “kwaliteitsverbetering” in onze samenleving. 
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Samengevat: alle Speerpunten op een rij 
 

GemeenteBelangen Midden-Groningen staat voor: 

- Meer geld voor en beter onderhoud van wegen en openbaar groen. 
- Geen ruimte voor (woon)speculanten. 
- Meer inbreng van inwoners. 
- Alle dorpen en kernen bereikbaar per openbaar vervoer. 
- Experimenten met z.g. nieuwe woonvormen als tinyhouse/knarrenhof/buidelwoning. 
- Meer mogelijkheden om te bouwen en doorstroming bevorderen. 
- Rol welstandscommissie herzien. 
- Burgers bepalen mede de inzet van politie, BOA etc.  
- Algehele veiligheidsgevoel en handhaving verbeteren. 
- Versterking rol dorps- en wijkraden bij signalering. 
- Handhaving primair waar sprake is van (ernstige) overlast. 
- Meer en vereenvoudigen van aangifte mogelijkheden. 
- Inzet van actieve buurtagenten, Boa’s. 
- Meer aandacht voor verkeersveiligheid. 
- Oplossing verkeersknelpunten door integrale aanpak. 
- Veiligheid fietsers en kinderen staat voorop bij alle plannen en beleid. 
- Te snel rijden aanpakken door mobiele radars. 
- Openen van bruggen reguleren om doorstroming verkeer te bevorderen 
- RES (Regionale Energie Strategie) bijdrage nivelleren tot landelijk niveau. 
- Geen grote zonneparken en windmolens meer. 
- Particuliere (milieu) initiatieven steunen.  
- Aangrenzend groen aan particulier eigendom in beheer of eigendom geven. 
- Geen megastallen in Midden-Groningen 
- Vaste beheerders op begraafplaatsen voor beter onderhoud. 
- Meer aandacht en specifieke aanpak van Jacobskruiskruid, Bereklauw en Japanse Duizendknoop. 
- Herziening tarieven afvalbrengstation “meer naar het Afval Aanbreng Punt (AAP) minder in de berm”.   
- Door werkervaringsprojecten en scholing, werkzoekenden begeleiden naar werk. 
- Actieve gemeentelijke acquisitie om bedrijven binnen de gemeente te halen. 
- Behoud van werkgelegenheid door samen met werkgevers de vraag te stellen “Wat kunnen wij voor 

elkaar betekenen?” en hier samen antwoorden op te vinden. 
- De recreatieve sector te stimuleren door beperkende regelgeving aan te passen. 
- Imago van Midden-Groningen verbeteren, de gemeente denkt met je mee, samen ben je meer dan 

twee. 
- De rode loper uitrollen zodat Midden-Groningen een aantrekkelijke gemeente is waar bedrijven en 

instellingen zich willen vestigen. 
- Inkoop van de gemeente zo veel mogelijk bij de lokale ondernemer. 
- Werken moet lonen, minimabeleid herijken. 
- Vrijwilligers werk stimuleren en waarderen. 
- Maatwerk bij inzet van PGB.  
- Sporten voor iedereen betaalbaar, gemeentelijke fondsen meer onder de aandacht brengen. 
- In openbare ruimten beweging faciliteren. 
- Recreatieve voorzieningen belangrijk voor inwoner en bezoeker. 
- Midden-Groningen onder de aandacht brengen van bezoeker en passant. 
- Harmonisering voorwaarden en tarieven sport en cultuur. 
- Geen centralisatie cultuur. 
- Samen met ondernemers recreatieve ontwikkeling. 
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- Ieder kind moet mee kunnen doen. 
- Goed onderwijs met adequate voorzieningen. 
- Kindcentra, met eigen identiteit maar wel samen.  
- Specifieke ondersteuning voor kinderen waar de primaire basiszorg ontbreekt.    
- Zo lang mogelijk in eigen dorp of wijk als ze dat willen. 
- Meewerken aan andere gewenste specifieke huisvesting.  
- (Overheids)Gebouwen vanzelfsprekend toegankelijk maken voor minder validen. 
- Huisvesting in diverse (specifieke) vormen. 

- Vlotte integratie van statushouders door bijvoorbeeld buddy’s, vrijwilligerswerk. 
- Minder ambtelijke overhead. 
- Minder beleidsnota’s en toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. 
- Geen ‘vierde macht’ 
- Meer initiatief bij burgers, zelfredzaamheid is immers groot. 
- Minder inhuur “advies- en onderzoekbureaus”. 
- Duaal stelsel echt invoeren. College doet voorstellen, Raad beslist. 

- Coalitieakkoord is richtinggevend en biedt ruimte voor andere oplossingen. 
- Wethouders niet partijgebonden. 
- Geen star beleid maar meebewegen met veranderende maatschappij. 
-   Inspraak, initiatieven van inwoners en ondernemers 
- Telefoontjes en mailtjes beantwoorden en toezeggingen nakomen 
- Niet “wij denken wat goed voor u is”, maar “samen werken we aan wat goed voor de gemeente  

Midden-Groningen is” 
 

Op 14 t/m 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen waarbij u de nieuwe 
vertegenwoordigers in uw gemeente kiest. Het is tijd voor verandering, tijd voor lokaal als uw 
gemeente u lief is.  

Er valt iets te kiezen. 

 

 


